
ZARZĄDZENIE NR VIIU 43 12019
Wójta Gminy Baranów

z dnia 18 kwietnia2019 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Napodstawię art.22ż ust.4 ,art.257 pkt. 1,3 ustawy zdniaL7 sierpnia}}}9 r. o finansach
publicznych (Dz. U, z 2017 r., poz,2077 ze zm.) wprowadzam następujące zmiany w
budzecie gminy na 2019 rok;

§1
W budzecie gminy na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr III/14lż0l8 Rady Gminy Baranów z
dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2019 rok zmienionych:

- Zatządzeniem nr YIII1I5|2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 stycznia2}I9 r.,
- Uchwałą rlr IY 12412019 Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem nr VIII/3Ilż0I9 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2019 r.,
- Uchwałą nrYll34l2019 Rady Gminy Baranów z dnia29 marca 2019 r.

wprowadza się następuj ące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 18 664 399,,83 zl

ztego dochody bieżące w kwocie 14 786 758,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 3 877 641,,83 zł

zgodnie zzŃącznikiem nr 1, w tym:
1) Dochody nazadaniazzal<ręsu administracji rządowej i innych zadńzleconych
ustawami 3 663 244,00 zł

2. §2 otrrymuje brzmienie:

§ 2.2.Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 19 654 399,83 zl
ztego wydatki bieżące w kwocie 14 447 062,63 zł

wydatki majątkowe w kwocie 5 207 337,20 zl
zgodnie z załącznikiem nr 2rw Ęmz
1) Wydatki nazadaniaz zakresu administracji rządowej i innych zadai zleconych ,

ustawami 3 663 244,00 zł

3. § 5 otrrymuje brzmienie:
§ 5. W budzecie gminy tworzy się rezerv,ry:

1) ogólną w kwocie - 45.000,00 zł

§2
Odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian jest Skarbnik Gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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